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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie var att få djupare kunskap på hur romer ser på hälsa. Studien är 

kvalitativ, baserad på åtta semistrukturerade intervjuer, genom ett målmedvetet urval. 

Deltagarna bestod av fem kvinnor och tre män. De tre kategorierna som framkom var: Hälsa 

handlar om hela människan, En medvetenhet om livsstilens betydelse för hälsa samt 

Samhällets inverkan på hälsa. Hälsa sågs som en kombination av psykiskt och fysiskt 

välmående och betydelsen av en god hälsa var väldigt stor hos samtliga. Samtliga var väl 

medvetna om vad som påverkar deras hälsa. Informanterna påtalade att levnadsvanor 

var bidragande orsaker till den ökade fysiska ohälsan som ansågs finnas bland romer, 

detta gällde särskilt matvanorna. Det fanns dock en positiv framtidstro och många såg 

en ökad medvetenhet kring hälsosamt beteende hos romer. Diskriminering och 

arbetslöshet ansågs vara starka bidragande orsaker till den psykiska ohälsan hos romer. 

Studiens resultat tyder på att samhället har en viktig uppgift för att ge goda 

förutsättningar för att förbättra hälsan hos romer. Det gäller att arbeta för att minska 

diskrimineringen och utanförskapet samt att få ut romer i arbetslivet  

 

NYCKELORD 
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ABSTRACT 
The aim of this study was to get a deeper understanding for the way the Roma look upon 

health. The study is qualitative. It was based on semi-structured interviews of eight 

participants which were purposefully selected. Five participants were women and three were 

men. Three categories appeared: health covers physical as well as mental wellbeing; an 

awareness of the impact of lifestyle on health; and the impact of society on health. Health 

were seen as a combination of mental and physical wellbeing. Further, the importance of good 

health was very high for all respondents. All were aware of what may affect their health. The 

respondents considered that the way of living was a contributing factor to the poorer health 

that they believe exists among the Roma. Discrimination and unemployment were also seen 

as strong contributing factors to bad mental health. The results of the study show that the 

society has an important role to give good conditions to improve the health among the Roma. 

It is important to work for reduction of discrimination and unemployment. 
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Bakgrund 
Hälsa för alla på 2000-talet  

Hälsa är enligt WHO ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”(WHO, 2003). Enligt WHO:s 

världshälsodeklaration ”Hälsa för alla på 2000-talet” som antogs 1998 är bästa möjliga hälsa 

en grundläggande rättighet för alla människor. Hälsa är en förutsättning för livskvalitet och 

välbefinnande. Den sociala och ekonomiska utvecklingen ska ha som mål att förbättra 

människors hälsa och välbefinnande. Genom att förbättra hälsan hos hela befolkningen kan 

ojämlikheter, både socialt och ekonomiskt minskas. Det bör därför ägnas störst 

uppmärksamhet åt de mest utsatta grupperna, de som lider av ohälsa, saknar tillgång till 

hälsovård och de som lever i fattigdom (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 1998). Orättvisor 

vad gäller tillgång till hälsovård, utbildning, arbete och bostäder påverkar människors 

möjlighet att nå upp till en god livskvalitet. De ojämlika levnadsförhållandena beror på 

brister i socialpolitiken och orättvisa ekonomiska strukturer. Engagemang från alla 

samhällssektorer, såväl regeringen som det civila samhället och näringslivet, behövs för att 

kunna påverka de sociala bestämningsfaktorerna. Det finns områden i Europa där livslängden 

är kortare än i många u-länder. Det tyder på att det är fler faktorer än bara det ekonomiska 

som påverkar livslängden (Marmot, Friel, Bell, Houweling & Taylor, 2008). 

 

Romers historia 

Romer härstammar från Indien och invandrade till Europa på 1300-talet. Många kom att 

bosätta sig i områden kring nuvarande Rumänien, medan andra spreds vidare in i Europa. 

Deras kunskaper i smide, musik och läkekonst kom till en början att uppskattas, men den 

fredliga samexistens som romerna och européerna först levde i ersattes snart av 

diskriminering och förföljelse. Under medeltiden då vidskepligheten var allmängiltig 

anklagades romer för att kunna nedkalla olyckor och sprida böldpest. De misstänktes också 

för att arbeta som spioner åt turkarna. Under 1500-talet blev attityderna allt hårdare, enhetliga 

stater skulle skapas och främmande folkslag skulle rensas ut. Många länder krävde att 

romerna förvisades. På 1700-talet ändrades politiken, istället för att fördriva romerna gjordes 

försök att tvångsassimilera dem. Många romska barn omhändertogs för uppfostran och 

sedvänjor förbjöds. Upplysningstiden medförde en humanare syn på romer, men 

socialdarwinismen gav åter romerna en underlägsen roll och de jämställdes ofta med judar. 

Under andra världskriget mördade nazisterna mellan en halv till en och halv miljon romer. 
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Romers historia har alltså präglats av utanförskap och än idag lever de flesta romer i 

samhällets utkanter (Cederberg, 2004). Det romska folket är Europas största och fattigaste 

minoritet (Carrasco-Garrido, Lòpez de Andrès, Hernandez, Jimènez-Trujillo & Jimènez-

Garcia, 2010; Kòsa et al., 2007). Idag finns det omkring 10-12 miljoner romer i Europa, de 

flesta i Östeuropa (Cederberg, 2004, Europaparlamentet, 2011). Romerna som folk består av 

flera olika grupper och deras seder, traditioner och religioner skiljer sig åt (Cederberg, 2004).  
 

Hälsa hos romer 

Risken att drabbas av psykisk eller fysisk ohälsa är betydligt högre som rom jämfört med 

andra grupper i samhället. I Sverige saknas i stort sett forskning kring romers hälsa 

(Björngren, 2010), däremot visar flertalet europeiska studier på sambandet mellan en sämre 

hälsa och den låga socioekonomiska standarden som många romer lever i (Bogdanovic et al., 

2007; Parry et al., 2007; Peters et al., 2009; Vokò et al., 2009). Studier från Storbritannien 

visar på att romer har en sämre hälsa än både brittiska medborgare med låg socioekonomisk 

standard och andra etniska minoritetsgrupper (Parry et al., 2007; Peters et al., 2009). Goward, 

Repper, Appleton & Hagan (2006) visar i en studie från samma land att oro, depression och 

självmordsförsök är vanligare bland romer än övriga populationen och romerna själva tror att 

det i första hand beror på de socioekonomiska problemen (Goward et al., 2006). I Spanien, 

där romer är den största minoritetsgrupp med nästan en miljon invånare, finns också stora 

skillnader i utbildningsnivå, hälsotillstånd samt utnyttjandet av hälsovård. Det är också 

vanligare med övervikt, migrän och depression bland romerna (Carrasco-Garrido et al., 2010). 

 

Två tredjedelar av Europas romer lever i Central- och Östeuropa och de har de sämsta 

levnadsvillkoren i den industrialiserade världen (Masseria, Mladovsky & Hernàndes-

Quevedo, 2010). De lever i genomsnitt tio år kortare än övriga befolkningen i Central- och 

Östeuropa (Bogdanvoci et al., 2007; Masseria et al., 2010) I Serbien är skillnaderna i 

levnadsstandarden mellan romer och icke-romer stor, över 60 % av den serbisk-romska 

populationen lever under fattigdomsgränsen, vilket är sex gånger fler än övriga befolkningen. 

De har en extremt låg utbildningsnivå och hög andel arbetslöshet. Två tredjedelar av de 

romska skolbarnen avslutar inte grundskolan (Bogdanovic et al., 2007). Även i Ungern är 

skillnaderna stora. Det självrapporterade hälsotillståndet var i en studie mycket sämre bland 

romer än övriga populationen och romer visade sig utnyttja hälsovården i lägre utsträckning 

än andra ungerska invånare (Kòsa et al., 2007).  
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Synen på hälsa 

Att romer har en ohälsosammare livsstil påvisas i ett flertal studier, där rökning, lågt intag av 

färsk frukt och grönsaker samt låg fysisk aktivitet är några faktorer som undersökts. Orsaker 

till den sämre hälsan hos romer kan bero, inte bara på den låga socioekonomiska statusen, 

utan också på deras attityder till hälsa och typ av livsstil (Skodova et.al., 2010; Vokò et al. 

2009). En ungersk studie visar att socioekonomiska faktorer förklarar den sämre hälsostatusen 

som romer har. Deras hälsobeteende, som var sämre än övriga befolkningen, kunde däremot 

inte helt förklaras med den låga socioekonomiska statusen. Detta lämnar en hypotes om att 

etnicitet kan vara en bidragande faktor till det försämrade hälsobeteendet (Vòko et al., 2009). 

Ett exempel är att den romska kulturen saknar sedvänjor av sport och träning (Carrasco-

Garrido, 2010). Rökning är ett annat exempel, som är starkt förknippat med den romska 

kulturen och identiteten (Vokò et al., 2009). Typen av livsstil och attityderna till hälsa kan 

vara orsakad av den diskriminering och det utanförskapet som romer lever i (Skodova et al., 

2010). Att leva i en fientlig omgivning, full av diskriminering gör att romer utsätts för en 

stress, vilket påverkar välbefinnandet (Goward et al., 2006). Arbetslösheten, den låga 

utbildningsnivån och dåliga bostadsförhållanden är enligt Vokò et al. (2009) orsaker till 

ohälsan hos romer. Ytterliggare faktorer är utanförskap, bristande social trygghet, saknad 

kontakt med vården, samt okunskap kring hälsa (Björngren, 2010). Studier visar på att romer 

ofta inte ser sambandet mellan livsstil och hälsa och att det är ödet som avgör om en 

människa drabbas av ohälsa och sjukdom (Van Cleemput, Parry, Thomas, Peters & Cooper, 

2007; Vivian & Dundes, 2004). Synen på hälsa och sjukdom kan ha påverkats av att romer 

saknat förebyggande insatser. När det inte funnits möjlighet att påverka sin hälsa har många 

sett sina sjukdomar som något som vare sig kan lindras, botas eller förebyggas (Björngren, 

2010). 

 

Inom den romska kulturen är det viktigt att vid sjukdom stödja varandra och stort fokus läggs 

på gemenskap. En romsk individ ser sig i första hand som en del av sin familj och släkt och 

synen på friskt och sjukt kan skilja sig mot den ”svenska” synen (Björngren, 2010). Det är 

vanligt att romer har en låg förväntan på hälsa och många har mycket kroppsliga problem utan 

att för den delen uppleva sig ha en dålig hälsa. Så länge en sjukdom eller annan 

funktionsnedsättning inte hindrar eller försvårar relationen med de närstående och att de 

lyckas utföra sina dagliga uppgifter ser sig romer ofta som friska (Bogdanovic et al., 2007; 

Schwartz, 2010; Van Cleemput et al., 2007). Romer använder sig sällan av preventiva 

hälsokontroller och söker inte vård förrän i ett väldigt sent skede i sjukdomen. De 
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förebyggande hälsoinsatserna kommer alltså sällan romerna till del (Bogdanvocic et al., 2007; 

Lehti & Mattsson, 2001; Van Cleemput, 2009; Vivian & Dundes, 2004) och det finns 

troligtvis en större ohälsa bland romer än vad som finns dokumenterat i sjukvårdsjournaler 

(Björngren, 2010). 

 

Den svenska folkhälsopolitiken 

Enligt den svenska folkhälsopolitiken är god hälsa för hela befolkningen det övergripande 

målet. Att hälsan förbättras för de grupper som är extra utsatta för ohälsa är särskilt angeläget. 

Ansvaret för folkhälsoarbetet ligger på olika nivåer i samhället och för att nå målen krävs det 

insatser från flera aktörer. En grundläggande förutsättning för folkhälsa är delaktighet och 

inflytande i samhället. Ekonomisk och social trygghet är också en grundläggande 

förutsättning för folkhälsa. Trygga och goda uppväxtvillkor, ökad hälsa i arbetslivet och en 

mer hälsofrämjande sjukvård är andra målområden för folkhälsan (FHI, 2003). Internationellt 

sett har Sveriges befolkning en mycket god hälsa, men mycket finns att göra, särskilt vad det 

gäller hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället (FHI, 1999).  

 

Problemformulering 

Romernas livssituation som präglas av hög arbetslöshet och diskriminering påverkar 

hälsosituationen negativt (FHI, 2010). Det framkom i litteratursökningen att romers syn på 

hälsa ser annorlunda ut och att de ofta har en låg förväntan på hälsa (Schwartz, 2010; van 

Cleemput et al., 2007). Enligt Schwartz (2010) finns det troligtvis en större ohälsa bland 

romer än vad som finns dokumenterat i sjukvårdsjournaler. Det kan därför vara av vikt att 

undersöka hur romer ser på hälsa. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att få djupare kunskap om hur romer ser på hälsa. 

 

Metod 
Design 

Studien är kvalitativ, baserad på intervjuer, med en explorativ och deskriptiv design. 
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Urval 

Rekrytering av intervjupersoner har skett genom ett målmedvetet urval. Åtta deltagare 

intervjuades, både män och kvinnor. Inklusionskriterier för studien var att deltagarna skulle 

vara av romerskt ursprung. Exklusionskriterier var personer under 18 år, samt icke 

svenskspråkiga. Deltagarna var i ålder 23 till 52 år och deras nationalitet varierade, tre av 

deltagarna var män och fem var kvinnor. Fem av deltagarna hade arbete och de övriga tre 

hade någon form av yrkespraktik.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes med intervjuer och samtliga intervjuer spelades in efter 

medgivande från intervjupersonerna. En intervjuguide (Bilaga 1) låg till grund för 

intervjuerna. Intervjuguiden utarbetades av författaren till denna studie efter genomgång av, 

för studiens syfte, relevant litteratur (Cederberg, 2004; FHI, 2010; Vivian & Dundes, 2004; 

Schwartz, 2010; Van Cleemput et al., 2007). Intervjufrågorna var semistrukturerade och 

inriktade på romers hälsa. Innehållet på frågorna berörde synen på hälsa, upplevelsen av den 

personliga hälsan, vad som påverkar den samt vad som behövs för att hälsan ska förbättras. 

Ytterligare frågor tog upp eventuella skillnader i synen på hälsa mellan romer och övriga 

svenskar samt hur romers hälsa ser ut i jämförelse med övriga svenskar. 

 

Procedur 

Romskt kulturcentrum (Rkc) verksamt i Stockholm kontaktades och tillfrågades om hjälp 

med rekryteringen av deltagare till studien. Även Pingstkyrkan, samt Romano Zor som är ett 

EU-finansierat arbetsmarknadsprojekt för romer i Uppsala har medverkat. Utöver det har ett 

behandlingshem drivet av romer hjälpt till med förmedlingen av intervjupersoner. Samtliga 

verksamheter bidrog med två intervjupersoner var. Författaren till denna studie har själv 

genomfört intervjuerna. En provintervju gjordes först för att testa flödet i frågorna och 

forskaren ansåg att intervjun var relevant för studiens syfte och beslöt att denna skulle ingå i 

studien. Intervjuerna har ägt rum enskilt med respektive deltagare och tidsåtgången varierade 

mellan 10 och 55 minuter. Deltagarna fick själva bestämma var intervjuerna skulle äga rum. 

Innan intervjuerna påbörjades fick deltagarna både skriftlig och muntlig information om att de 

skulle få vara anonyma och att de kunde avbryta deltagandet när de vill, samt att allt material 

skulle förstöras efter projektet avslutats.  
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Analys 

Analysen bygger på den innehållsanalys som beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) 

och är av induktiv ansats. Det manifesta innehållet av texten, det vill säga det uppenbara och 

synliga av texten likväl som det latenta innehållet, den delen av texten som kräver tolkning av 

budskapet, har beaktats för att fånga helheten. Analysenheten består av hela intervjuer. De 

inspelade intervjuerna har transkriberats till skrift, varefter det skrivna materialet lästes 

noggrant flera gånger. I innehållsanalysen skapades meningsbärande enheter för att beskriva 

de grundläggande delarna i forskningen. Genom öppen kodning delades texten in i 

meningsenheter. De olika meningsenheterna kondenserades och texterna översattes till ett mer 

vetenskapligt språk. Varje kondenserad meningsenhet fick därefter en kod. Koderna delades 

in i olika underkategorier, där koder i en underkategori har liknande innehåll. Därefter delades 

underkategorierna in tre kategorier (Tabell 1). Förförståelse för det valda ämnet har 

författaren till denna studie inhämtat genom att läsa artiklar och annan litteratur som är 

relevant för ämnet.  

 

Tabell 1. Exempel på analys  

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Underkategori Kategori 

Romer förlitar sig 

bara på sig själva, de 

litar inte på 

myndigheter och 

folk utanför gruppen. 

Romer litar inte 

på myndigheter 

och folk utanför 

gruppen. 

Saknar 

samhällstro 

Stark känsla av 

diskriminering 

och utanförskap 

Samhällets 

inverkan på 

hälsan 

 

Etiska överväganden 

Då studien är ett examensarbete och inte omfattar några personuppgifter krävdes det ingen 

etisk prövning. Det krävdes dock ett informerat samtycke från deltagarna, där de informerades 

om att de hade rätt att avbryta deltagandet när som helst (Codex, 2011). Detta framgick i ett 

informationsbrev som alla deltagare fick, där de samtidigt tillfrågades om deltagandet (Bilaga 

2). I informationsbrevet framgick studiens syfte, att medverkan är frivillig och att deltagarna 

hade rätt att avbryta medverkandet när helst de vill. De informerades också om att de förblir 

anonyma och att alla uppgifter som framkommer kommer att behandlas konfidentiellt. 

Uppgifterna hanterades på så sätt att ingen utomstående kan identifiera de medverkande och 
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uppgifterna användes enbart för denna studie och förstörs när studien är färdig. Ämnet kan te 

sig personligt och känsligt för vissa, vilket gjorde att enskilda intervjuer passade bäst. Att 

försäkra deltagarna om deras anonymitet och att de har rätt att avbryta medverkan när de vill 

var viktigt.  

 

Resultat 
Analysen av det transkriberade materialet resulterade i tre kategorier, med varierande antal 

subkategorier (tabell 2). Kategorierna är följande: Hälsa handlar om hela människan, En 

medvetenhet om livsstilens betydelse för hälsan samt Samhällets inverkan på hälsa.  

 

Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

God insikt om hälsa  

Familjen har stor betydelse för hälsa 

Hälsa handlar om hela 

människan 

Psykisk ohälsa – en bidragande orsak till 

fysisk ohälsa.  

Medvetenhet om att matvanor och 

fysisk aktivitet påverkar hälsan 

Traditioner och renlighetsvanor är starkt 

förankrade 

Medvetenhet om 

livsstilens betydelse för 

hälsan 

Alkohol-, tobak- och narkotikabruket är 

ett problem bland romer 

Arbete och utbildning viktig för hälsan 

Stark känsla av diskriminering och 

utanförskap 

Otillräcklig information och insatser 

från samhället 

Samhällets inverkan på 

hälsa 

Obenägenhet att söka sjukvård 

 

Hälsa handlar om hela människan 

I denna kategori beskrivs informanternas insikt om hälsa, vilken betydelse familjen har för 

hälsan samt en beskrivning av den psykiska och fysiska hälsan.  

 



 12 

 

God insikt om hälsa 

Samtliga informanter beskrev hälsa som en kombination av fysiskt och psykiskt välmående, 

att fysisk och psykisk hälsa går hand i hand.  

 

”Hälsa handlar om hela människan, mår du dåligt psykiskt kan du inte ta hand 

om dig fysiskt.” informant 3 

 

För att kunna förbättra hälsan krävs det rutin i livet och för att bibehålla en god hälsa var det 

viktigt att trivas och ha mål med livet. 

 

”Hälsa är att må bra, att funka i det dagliga livet utan värk och krämpor och att trivas 

med sig själv.” informant 5 

 

Det ansågs att en bra hälsa bibehålls så länge en person inte har fått en sjukdom 

diagnostiserad. Utöver det fanns det tankar om att kommande generationer kommer att ha en 

positivare syn på hälsa och vilja ta hand om sig i större utsträckning än vad romer gör idag. 

Upplevelsen av den egna hälsan varierade bland informanterna, men samtliga var väl 

medvetna om att goda matvanor, fysisk aktivitet samt sysselsättning krävs för att uppnå en 

god hälsa. De flesta informanter menade att vikten var ett problem för hälsan och att de 

genom viktminskning skulle få en bättre hälsa. Några informanter hade också nyligen minskat 

i vikt och ansåg sig själva i jämförelse med tidigare ha en relativt god hälsa.  

 

Betydelsen av en god hälsa var väldigt stor hos samtliga intervjuade. En god hälsa leder till ett 

mer aktivt liv, vilket gör att välmåendet ökar. God hälsa ansågs vara en förutsättning för att 

bilda familj och arbeta.  

 

”Hälsa betyder egentligen allt, - att man är frisk.” informant 6 
 

”Har man en bra hälsa orkar man röra på sig och då mår man bra” informant 7 
 

En sämre hälsa gör att det dagliga livet känns betungande, att livsvilja saknas samt att 

familjen åsidosätts. När det inte finns ork för vardagssysslorna och tillvaron präglas av ett 

stillasittande liv blir hälsan ännu mer lidande och allt sämre.  
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Familjen har stor betydelse för hälsa 

Att familjen hade stor betydelse för hälsan var alla eniga om. Det framkom att det idag är stort 

fokus på barnen och att kvinnorna prioriterar familjen i första hand framför sin egen hälsa.  

 

”Min familj har stor betydelse för min hälsa, det viktigaste är ju att barnen mår bra.” 

informant 5 

 

Kvinnan har stor betydelse för hela familjens välmående och flera informanter talade om hur 

viktigt det var att kvinnan mådde bra, så att barnen blev väl omhändertagna. Det nämndes 

också att hälsan var viktig för kvinnorna, eftersom det då var oklart vem som skulle ta hand 

om barnen om något hände kvinnan in familjen. Även här fanns det en positiv framtidssyn om 

att kommande generationer kommer att sätta sin hälsa i första hand, men detta utan att 

negligera sin familj.  

 

”Jag hoppas att min generation och de kommande inte glömmer bort sig själva bara för 

att de har familj, utan att för den delen bortse från sin familj.” informant 2 

 

Det framkom att andras åsikter var betydelsefulla för många. De finns de som inte vågar vara 

sig själva och klä sig som de själva vill med rädsla för vad andra ska säga. Detta gav upphov 

till problem särskilt vad gäller motionsvanor.  

 

”Många vågar inte vara sig själva, de tänker på vad andra säger, han är som en vit, 

som svenskar.” informant 3 

 

Psykisk ohälsa – en bidragande orsak till fysisk ohälsan 

Sambandet mellan psykisk och fysisk hälsa påtalades av ett flertal informanter. Den fysiska 

hälsan är många gånger beroende av den psykiska hälsan. 

 

”Mår man psykiskt dåligt struntar man i att motionera” informant 4 

 

Att många romer mår psykiskt dåligt lyftes fram, detta gäller särskilt medelålders kvinnor och 

det är vanligt att de självmedicinerar för att klara av vardagen. Informanter berättade att 
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panikångest bland vuxna romer är vanligt. Bland finska romer förvärras detta problem då det 

är tabu inom denna kultur att tala om psykiska sjukdomar. 

 

”Kvinnor i 40 års ålder och uppåt är ”sönderdeprimerade”, de tror att den enda 

utvägen är att äta piller för att klara vardagen” informant 1 

 

Diskrimineringen av romer ansågs vara en starkt bidragande orsak till den psykiska ohälsan. 

Dåligt självkänsla var också något som framkom som ett vanligt hälsoproblem hos romer, 

orsaken här troddes vara majoritetsbefolkningens behandling av romer. Dock betonades 

vikten av att uppfostra barnen att känna stolthet över sitt ursprung. 

 

Den fysiska hälsan beskrevs av informanterna som dålig. Det berättades att det finns en hög 

sjukdomsprevalens, att diabetes, höga blodfetter, cancer och hjärtfel är vanliga sjukdomar 

bland romer. Matvanor, inaktivitet och rökning ansågs vara bidragande orsaker till den höga 

sjukdomsprevalensen.  

 

”De flesta romerna har fett i blodet, hjärtfel och cancer, det är vardagssjukdomar  

bland oss.” informant 7 

 

Medvetenhet om livsstilens betydelse för hälsan 

I denna kategori beskrivs olika levnadsvanor, såsom matvanor och fysisk aktivitet. Samtliga 

intervjuade bekräftade att många av de levnadsvanor som romer har bidrar till det sämre 

hälsotillståndet i gruppen.  

 

Medvetenhet om att matvanor och fysisk aktivitet påverkar hälsan  

Att romer har en tradition av fet och kaloririk mat var alla informanter överens om samt att 

det var en stark bidragande orsak till romernas hälsosituation. Det nämndes att många romer, 

särskilt unga män, är väldigt överviktiga. Matkulturen skiljer sig stort från den svenska och 

svenskar ansågs ha bra matvanor och en annan inställning till kosten.  

 

”Romer äter jättefet mat och inte så mycket sallad .” informant 1 

”Romer tänker inte på vad de äter, de säger: ja men jag lever bara ett liv.” informant 7 
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Enligt informanterna är kaloririk mat, stora portioner, lite grönsaker och frukt, samt 

oregelbundna måltider vanligt bland romer. Det anses som fint att äta fet mat, på så sätt visas 

statusen. Svårigheter med att ha regelbundna måltider var något som framkom eftersom att 

det enligt tradition alltid ska serveras mat vid besök.  

 

Samtidigt som alla informanter var överens om att romer har dåliga matvanor hade 

majoriteten uppfattningen av att det sker en förändring vad gäller matvanorna. Att romer trots 

allt äter bättre nu än förr och att okunskapen är mindre.  

 

”Det är stora skillnader, nu har folk insett, det är inte det här fettdrypande längre. 

Sakta med säkert, förändringar sker hela tiden.” informant 2 

 

Majoriteten av informanterna är själva medvetna om vad de äter och försöker äta hälsosamt. 

De besitter kunskap om vikten av att äta en varierad kost som innehåller grönsaker och frukt.  

 

”Förr åt jag också mycket fet mat, men nu har jag lärt mig, för jag tycker att  

det är viktigt.” informant 3 

 

Flertalet informanter uppgav att den äldre generationen till stor del har kvar de gamla 

matvanorna med kaloririk mat och stora portioner, medan de yngre blir alltmer medvetna om 

vad de äter. De uttryckte att nästa generation kommer att ha en mer medveten syn vad gäller 

matvanor. Det nämndes även att barnen lär sig bra matvanor från skolan, vilket sedan tas efter 

i hemmet. I takt med att kunskapen om matvanor ökar, så vill föräldrarna ge barnen en 

varierad kost som innehåller grönsaker. 

 

”Det är stora förändringar på gång vad gäller matvanor. Barnen lär sig från dagis och 

skola och de börjar ta efter hemma….Vi har kommit ett steg längre, vi lär våra barn att 

äta frukost, det har jag aldrig vuxit upp med.” informant 5 

 

Det framgick av informanterna att det är förhållandevis få inom den romska gruppen som 

motionerar. Det ansågs vanligt att aktiva romska ungdomar tidigt slutar att idrotta. En orsak 

som nämndes var att de romer vars kultur kräver strikta klädkoder inte vill synas i 

träningskläder. Klädseln blir också ett hinder för att kunna utöva sporten. Majoriteten känner 

själva att de borde öka sin fysiska aktivitet, men att annat i livet prioriteras.  
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”Jag önskar att just den fysiska hälsan hade större betydelse, för jag märker att när jag 

rör på mig mår jag mycket bättre.” informant 2 

 

Även vad gäller den fysiska aktiviteten fanns här en positiv framtidstro, då informanterna 

uttryckte att den yngre generationen är mer måna om att träna och ta hand om sig själv.  

 

Alkohol, tobak och narkotika är ett problem bland romer 

Samtliga informanter uppgav att rökning är väldigt vanligt inom den romska gruppen. 

Flertalet informanter beskrev rökning som en del av den romska kulturen. Informanterna 

kunde inte se någon minskning av rökning bland den yngre generationen, då det ses som ett 

steg in i vuxenvärlden. 

 

”Nästan alla röker, det är nästan som det hör till kulturen och många ungdomar  

börjar röka” informant 7 

 

Informanter såg både alkohol- och droganvändandet som ett problem för hälsan. Det 

berättades att det förekommer mycket droger bland ungdomarna. Alkoholkonsumtionen 

ansågs också vara hög, men att det fanns en skillnad mellan olika romska grupper.  

 

Traditioner och renlighetsvanor starkt förankrade 

Hälsa ansågs för finska romer vara förknippat med renlighet och det är vanligt med mycket 

renlevnadsregler och dessa traditioner håller de starkt på.  

 

”Just med hälsa och sjukdomar och sånt så har finska romer bacillskräck, så vi 

använder mycket klorin.” informant 5 

 

Det berättades också att det ansågs vara tabu att prata om intima saker mor och dotter 

emellan. För de finska romerna nämndes klädtraditionerna som ett problem för kvinnorna, 

som ofta har ryggproblem på grund av deras klänningar. Flertalet informanter bar inte den 

traditionella klädseln, men då den äldre generationen var med var det viktigt att av respekt för 

de äldre klä sig traditionellt. Kvinnorna hade däremot svårare att variera klädseln. Traditionen 

kräver nämligen att då kvinnan en gång väl satt på sig den traditionella klänningen tillåts hon 

inte att visa sig utan den.  
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Samhällets inverkan på hälsan 

I denna kategori ingår underkategorierna: arbete och utbildning viktigt för hälsan, stark känsla 

av utanförskap och diskriminering, information och insatser från samhället samt 

obehnägenhet att söka sjukvård.  

 

Arbete och utbildning viktigt för hälsan 

Samtliga informanter lyfte fram arbetets betydelse för hälsan. Att komma ifrån 

vardagssysslorna och få något att göra på dagarna påpekades vara av betydelse för hälsan. 

Arbete gav livet rutin och upplevdes som en terapi. Det fanns också åsikter om att arbetet gör 

individen mer självsäker och integrerad i samhället.  

 

”Är man arbetslös sitter man bara hemma och lagar mat, äter, städar och tvättar.” 
informant 7 

 

En egen försörjning är viktigt för att ha motivationen att orka tänka på sin hälsa. Informanter 

kunde se ett mönster vad gäller personer i deras bekantskapskrets som arbetar och samtidigt 

tänker på sin hälsa. Personer utan arbete tänkte i mindre utsträckning på sin hälsa.  

 

”Har man ett arbete och kan försörja sin familj, då har alla bitarna fallit på plats och 

då tror jag att man tänker mer på sin hälsa” informant 3 

 

Utbildningen ansågs också vara av betydelse för hälsan. Majoriteten av de informanter som 

hade egna barn var själva lågutbildade och var mycket måna om att deras barn skulle fullfölja 

skolan. Detta för att minska risken att tvingas leva på socialbidrag.  

 

”Mina barn ska få en utbildning, så att de slipper socialen.” informant 8 

 

Utbildning ger upphov till en självsäkerhet som saknas hos många romer. Samtidigt fanns det 

åsikter om att diskrimineringen från samhället innebar stora svårigheterna att få jobb för 

romer trots utbildning.  

 

”Mina barn har gått ut gymnasiet, men har ändå jättesvårt att få jobb.” informant 1 
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Stark känsla av diskriminering och utanförskap 

Majoriteten av informanterna tog upp diskriminering och utanförskapet som bidragande 

orsaker till det sämre hälsotillståndet. Informanterna berättade om hur svårt det är för just 

romer att få jobb och flertalet av informanterna hade fått sitt arbete genom olika typer av 

arbetsmarknadsprojekt. Det framkom att den diskriminering romer möter i samhället och de 

stora svårigheterna som de har att få jobb gör att många romer saknar samhällstro och de 

känner sig svikna av samhället. Arbetslösheten leder till utanförskap, vilket i sin tur kan leda 

till kriminalitet och missbruk.  

 

”Det är flera som vill jobba, men de får inget jobb, de känner sig liksom svikna av 

samhället.” informant 4 

 

Det berättades också om att romer och övriga svenskar inte behandlas likvärdigt och att man 

som rom alltid måste prestera bättre än övriga svenskar för att nå samma nivå. Det fanns 

tankar om att övriga svenskar tror att romer utnyttjar möjligheten att få socialbidrag, men att 

detta inte stämmer, utan alla människor har en önskan om att vara självförsörjande. Att 

tvingas leva på socialbidrag ansågs ge en känsla av att inte duga och det påverkar den 

psykiska hälsan på ett negativt sätt.  

 

”Folk tror att vi utnyttjar socialen, men jag kan intyga att det verkligen inte är kul att 

leva på socialbidrag och inte vara självförsörjande.” informant 8 

 

Otillräcklig information och insatser från samhället 

Vad gäller information om hälsa från samhället rådde det delade meningar. En del 

informanter ansåg att samhället gör sitt bästa och det finns mycket tillgänglig information vad 

gäller ens hälsa, samt att kunskapen kring hälsa idag är bättre än tidigare. Medan andra ansåg 

okunskapen om hälsa är stor bland romer och att mycket information krävs för att nå ut till 

dem. 

 

”Nu förtiden har vi fått ganska mycket upplysning om hur det är att må bra.” informant 7 

”Det behövs mycket information för att nå ut till oss romer.” informant 5 
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Vad gäller vetskapen om vart man kan vända sig för frågor kring sin hälsa berättades det att 

äldre personer ofta saknar den kunskapen, medan de yngre vet vart de kan vända sig samt att 

de använder sig av Internet.  

 

Den viktigaste insatsen samhället kunde göra för att förbättra romers hälsa ansågs vara att få 

ut romerna i arbetslivet. För att öka romers tro på samhället måste samhället ge romerna en 

chans, men det poängterades också att romer måste själva ta chansen. Det fanns även 

önskemål om att samhället borde satsa mer på romska ungdomar, till exempel vad gäller olika 

idrottsaktiviteter och musik. 

 

”Det viktigaste samhället kan göra är att få ut romer i arbetslivet, så att de inte sitter 

hemma och mår dåligt, det är jätteviktigt för vårat välbefinnande.” informant 8 

 

Det fanns bland vissa informanter en positiv framtidssyn vad gäller insatser från samhället för 

att förbättra hälsan hos romerna. Att olika grupper i Sverige uppmärksammas och att arbete 

görs för att minska diskrimineringen och utanförskapet.  

 

Obenägenhet att söka sjukvård 

Majoriteten av informanterna var nöjda med den svenska sjukvården, men ett fåtal upplevde 

sig däremot bli diskriminerade även av sjukvården. Flertalet informanter påtalade att många 

romer undviker att söka sjukvård, särskilt den äldre generationen. Det berättades att den unga 

generationen lättare söker sjukvård och det tack vare att de är mer informerade. Det ansågs 

vara vanligt med sjukhusskräck bland de äldre, samt en rädsla för vad som kan komma. Även 

renlighetstraditionerna ansågs påverka motståndet att söka sjukvård då man ogärna delade 

rum med andra sjuka patienter.  

 

”Jag är på min familj att de måste söka hjälp, så fort mamma får lite krämpor är det 

sjukhuset på en gång, där får vi hjälp.” informant 5 

 

Informanter berättade att det fanns ett behov av att öka sjukvårdspersonalens kunskaper om 

romers sedvänjor och traditioner. Detta för att på bästa sätt kunna ta hand om patienterna, 

samt att undvika eventuella missförstånd och problem som kan uppkomma vid okunskap. 
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Diskussion 
Sammanfattning av resultatet 

Resultatet delades in i tre kategorier: Hälsa handlar om hela människan, En medvetenhet om 

livsstilens betydelse för hälsan och Samhällets inverkan på hälsa. Samtliga informanter 

beskrev hälsa som en kombination av fysiskt och psykiskt välmående och alla besatt kunskap 

om hur de kunde förbättra den. Antingen genom att öka den fysiska aktiviteten eller lägga om 

kosten. Informanterna var överens om att romers hälsa är sämre än majoritetsbefolkningens 

och ansåg i första hand att den sämre psykiska hälsan beror på arbetslöshet och utanförskap. 

Vad gäller deras fysiska hälsa menade informanterna att romers levnadsvanor påverkade den 

och att matvanor var ett stort problem. Flertalet informanter såg dock ett generationsskifte vad 

gäller matvanorna. De menade att det bland de yngre finns en ökad medvetenhet vad gäller 

kosten och barnen ansågs lära sig goda matvanor från skolan.  

 

Resultatdiskussion 

Hälsa handlar om hela människan 

Informanterna beskrev hälsa som en kombination av fysiskt och psykiskt välmående. 

Detta överensstämmer med WHO:s definition av hälsa där hälsa ”inte enbart är 

avsaknad av sjukdom eller funktionshinder” (WHO, 2003). Att hälsans betydelse för 

informanternas liv var stor var alla överens om. Detta skiljer sig mot en slovakisk studie 

där det framkommer att överlevnad och att klara de dagliga aktiviteterna kommer före 

det fysiska och psykiska välbefinnandet och att hälsan sällan är högt prioriterat för 

familjer med många andra problem (Gill, 2009). Detta kan enligt forskaren till denna 

studie bero på att levnadsförhållandena för romer i Sverige är betydligt bättre än för 

romer i Östeuropa. Att familjens välmående var viktigt för individens hälsa framkom 

också, särskilt för mödrarna för vilka barnens välmående kom i första hand. Då andra 

studier poängterat relationen till de närstående och att klara det dagliga livet 

(Bogdanovic et al., 2007; Van Cleemput et al., 2007) hade informanterna till denna 

studie högre krav vad gäller sin hälsa. 

 

Sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa påtalades av ett flertal informanter. De gav 

en bild av att både den fysiska och den psykiska hälsan bland romer var dålig. Flertalet 

studier visar på att romers hälsa är sämre än majoritetsbefolkningen i olika länder 

(Goward et al., 2007; Parry et al., 2007). Enligt Peters och medarbetare (2008) var 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romers hälsa i Storbritannien sämre än både brittiska medborgare med låg 

socioekonomisk standard samt andra etniska minoritetsgrupper. I denna studie gav 

informanterna en bild av att den försämrade psykiska hälsan var orsakad av det 

utanförskap som många romer lever i. Den förklaring som gavs för den försämrade 

fysiska hälsan var romers livsstil, där det förekommer en ökat riskbeteende. Även 

diskriminering påverkar den fysiska hälsan. Detta genom att den psykiska hälsan 

försämras, vilket i sin tur kan leda till en ökad fysisk ohälsa (Harrel, Hall & Taliaferro, 

2003).  

 

Flera studier från Europa visar på att depression, hjärt‐kärlsjukdomar, maligna 

sjukdomar och respiratoriska sjukdomar förekommer i större utsträckning bland romer 

än bland övriga befolkningen (Bogdanovic et al., 2007; Koupilova et al., 2001; Parry et 

al., 2007). Just dessa diagnoser påtalades även i denna studie vara vanliga bland romer. 

Det framkom också att många medelålders romska kvinnor led av depression och att en 

stor andel medicinerar mot detta. En spansk studie visade liknande resultat, att det 

självrapporterade hälsotillståndet bland romska kvinnor var mycket lägre än hos övriga 

befolkningen, samt att självmedicinering var vanligt bland dessa kvinnor (Garcia – 

Campayo et al., 2007). 

 

En medvetenhet om livsstilens betydelse för hälsan 

Informanterna var överens om att romers levnadsvanor innebar ett ökat riskbeteende. 

Enligt Van Clemput et al. (2007) och Vivan & Dundes (2004) ser romer ofta inte 

sambandet mellan livsstil och hälsa, men informanterna till studien var väl medvetna om 

detta samband. Mattraditionen med fet och kaloririkt innehåll betonades. Även 

rökningen som förklarades vara en del av den romska traditionen sågs som ett stort 

problem. Den fysiska aktiviteten ansågs vara en bristvara bland romer och det är få som 

är aktiva inom någon typ av idrott. Flertalet studier vidhåller detta och det beskrivs att 

romer har en ohälsosammare livsstil med fet mat, lågt intag av frukt och grönsaker, 

rökning och låg fysisk aktivitet (Skodova et al., 2010, Vòko et al., 2009). Carrasco‐

Garrido (2010) beskriver att den romska kulturen saknar sedvänjor av träning. Flera 

studier visar på att rökning är starkt förknippat med den romska kulturen (Petek, Pavlic, 

Svab & Lolic 2006; Vòko, et al. 2009). Enligt en serbisk studie av Petek och medarbetare 

(2009) sågs rökning, inte bara som en kulturell identitet, utan även som en etnisk och 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individuell identitet. Resultatet visade på att rökning inte sågs som ett problem för 

hälsan, utan de hälsoproblem som var orsakade av rökning ansågs vara orsakade av 

ödet. Enligt Masseria et al. (2010) och Vòko et al. (2009) kunde den sämre hälsan bland 

romer förklaras av den lägre socioekonomiska standarden befolkningen lever i, däremot 

kunde deras ökade riskbeteende vad gäller levnadsvanor inte helt förklaras med 

socioekonomiska faktorer (Kolarcik et al., 2009; Vòko et al., 2009).  

 

Något som framkom i denna studie är att det idag kunde ses en ökad medvetenhet vad gäller 

hälsosammare vanor, särskilt vad gäller matvanorna. Flertalet informanter gav en bild om att 

det i den yngre generationen finns en ökad kunskap vad gällande hälsosam mat och det 

beskrevs också att många barn tagit med sig vanorna från dagis och skola. Även vad gäller 

den fysiska aktiviteten såg informanterna en förändring och tyckte att den yngre generationen 

var mer måna om att träna och ta hand om sig själva. Ungdomsstyrelsens studie visar på att 

stora förändringar pågår vad gäller romers livsval och att generationsskillnaderna kanske är extra 

påtagliga i den romska gruppen. Det betonades att det fanns en förändringsvilja bland 

ungdomarna och att förhållningssättet till traditionerna varierade. Dagens unga romer skiljer sig 

från tidigare generationer vad gäller möjligheten till utbildning. Utbildning är något som är 

relativt ovanligt i föräldrageneration och generationerna innan dess, medan det bland dagens 

ungdomar har varit en självklarhet (Ungdomsstyrelsen, 2009).  

 

Betydelsen av traditioner och renlighetsvanor togs enbart upp av finska romer och det 

beskrevs att just finska romer håller starkt på dessa traditioner. Detta gäller även 

klädtraditionerna där just de finska romernas klädsel beskrevs som ett hinder för att 

uppnå en god hälsa. Vad gäller alkoholanvändningen påtalades det också att det skiljde 

sig åt mellan de olika romska kulturerna. Även Cederberg (2004) har beskrivit romer 

som ett folk som består av flera olika grupper, vilkas seder, traditioner och religioner 

skiljer sig åt.  

 

Samhällets inverkan på hälsa 

Samtliga informanter betonade arbetets betydelse för en god hälsa. Det påverkar 

individens självförtroende och integrering i samhället. Även utbildningen ansågs ha betydelse 

och informanter med egna barn var måna om att deras barn skulle ha en bra utbildning. En 

sysselsättning ansågs mycket viktig för det psykiska välmåendet. En tysk studie som 

undersökte sambandet mellan arbetslöshet och hälsobeteende visade på att arbetslösa i större 
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utsträckning använder tobak, har ett ökat riskbruk vad gäller alkohol och olagliga substanser. 

De är även i större utsträckning överviktiga och är mindre fysiskt aktiva än individer med ett 

arbete. Det finns även lägre självskattad hälsa i denna grupp (Freyer, Gaertner, Tobschall & 

John, 2011). En annan tysk studie visade att arbetslösa även hade ett lägre intag av färsk frukt 

och grönsaker (Pockrandt et al., 2007). Ju längre period av arbetslöshet desto fler riskfaktorer 

kunde ses hos dessa individer (Freyer et al., 2011). Jämlikhet i hälsa är beroende av goda 

arbets- och anställningsvillkor. Goda villkor ger ekonomisk trygghet, social status, sociala 

relationer och självkänsla, vilket minskar risken att drabbas av fysiska och psykosociala 

risker. Otrygghet i arbetslivet påverkar den fysiska och psykiska hälsan negativt. Regeringar 

kan minska de sociala klyftorna genom att säkerställa rättvis sysselsättning. Det ökar 

möjligheterna till välbefinnande och god hälsa (WHO, 2008).  

 

Informanterna till denna studie beskrev att det fanns stora svårigheter för romer att få 

ett arbete. Anledningen till detta ansågs vara den diskriminering som romer möter i 

samhället. Informanterna gav en tydlig bild av att diskriminering och utanförskap starkt 

påverkade hälsan negativt. Många studier visar på sambandet mellan etnisk 

diskrimination och sämre psykisk och fysisk hälsa samt ett högre hälsoriskbeteende 

(Broudy et al., 2006; Chakraborty & Mc Kenzie, 2002; Harris et al., 2006; Karlsen & 

Nazroo, 2002). Enligt Broudy et al. (2006) är etnisk diskriminering en bidragande orsak 

till de rasmässiga skillnaderna i hälsostatusen och påverkar hälsan negativt genom att 

fungera som en negativ stressfaktor. Studien visar på att diskriminering påverkar 

humöret och sociala interaktioner på ett negativt sätt. Hög exponering av etnisk 

diskrimination visades också vara associerat med en högre grad av ilska, ledsamhet och 

nervositet. Det fanns även en högre risk att vanliga sociala interaktioner upplevdes som 

trakassering eller uteslutande. Enligt studien leder etnisk diskriminering till en högre 

grad av cynism, fientlighet, oro och försvarshållning. En annan studie från Amerika visar 

på ett samband mellan upplevd rasism och högt blodtryck, ökad psykisk ohälsa, 

depression, stress och en lägre självskattad hälsa. Bland de diskriminerade framkom det 

att en högre andel röker, samt att barnen till dessa mödrar har en lägre födelsevikt 

(Karlsen & Nazroo, 2002). Det är välkänt att diskriminering är en socialt avgörande 

faktor och diskrimineringen påverkar hälsan bland annat genom tillgång och kvalitet på 

vården, ekonomisk och social förlust, exponering av miljörisker, socialt påtvingade 

trauman och direkt marknadsföring av produkter såsom tobak och alkohol (Harris et al., 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2006). Detta kan förklara varför flera studier kommer fram till resultatet att romers 

hälsobeteende inte kan förklaras enbart med socioekonomiska faktorer (Kolarcik et al., 

2009; Vòko et al., 2009). Ojämlikhet i hälsa gör att redan åsidosatta människor missgynnas 

vad gäller deras hälsa. Medverkan, inkludering och kontroll är viktiga faktorer för hälsa, 

välbefinnande och social utveckling. En begränsad delaktighet i samhället leder till ojämlikhet 

inom till exempel utbildning och arbetslivet. För att minska ojämlikheten i hälsa krävs det en 

förändrad maktfördelning inom samhället. Individer och grupper måste ges ökat 

medinflytande så att deras behov och intressen kan komma fram. Samhället bör vara utformat 

så att det främjar fysiskt och psykiskt välbefinnande, detta genom att stadsplaneringen bör 

främja hälsosamma och säkra levnadsvanor, t.ex. genom att motverka utbudet av ohälsosam 

mat och se över försäljningsställen av alkohol (WHO 2008).  

 

Utnyttjandet av hälso- och sjukvården har betydelse för att uppnå en god och jämlik hälsa. 

Hälso- och sjukvård är en social bestämningfaktor för hälsa i sig.  För att nå en god folkhälsa 

måste vården vara jämt fördelad. Enligt kommissionen för sociala bestämningsfaktorer bör 

hälso- och sjukvården vara finansierad med skattemedel eller allmänna försäkringar (WHO, 

2008). Att romer inte utnyttjar sjukvården i samma utsträckning som övriga 

befolkningen framkommer av denna studie, då flertalet informanter påtalade att många 

romer undviker att söka sjukvård. Detta har påvisats även i andra studier från Europa 

(Gill, 2009; Kòsa et al., 2007; Carrasco-Garrido et al., 2010). Höga sjukhuskostnader 

ansågs vara en orsak till att romer i Storbritannien inte sökte sjukvård i samma 

utsträckning som övriga befolkningen (Gill, 2009). I denna studie tog informanterna upp 

sjukhusskräck och renlighetstraditioner som bidragande orsaker till att romer undviker 

att söka sjukvård. Ett fåtal informanter ansåg även att diskrimineringen bidrar till att 

sjukvården inte kommer romerna till del. Lillberg och medarbetare (1993) menar också 

att romer inte söker sjukvård i samma utsträckning som övriga befolkningen. Orsaken 

som togs upp var bland annat sjukhusskräck. Rädslan för sjukhus kan ha grundat sig i 

tidigare erfarenheter då romer sökte sjukvård när det var alldeles för sent. Därav blev 

sjukhuset en symbol för att döden var nära. Ytterligare en orsak ansågs vara rädslan för 

smittorisken som finns på sjukhus. Hygienstandarden som för vissa romska grupper är 

beroende av de stränga renlighetstraditionerna blir svår att efterleva på sjukhus och 

påverkar också benägenheten att söka sjukvård. 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Enligt kommissionen för sociala bestämningsfaktorer krävs det ökad kunskap vad gäller 

jämlikhet i hälsa, de sociala bestämningsfaktorerna och hur dessa kan utvecklas ytterligare. 

Regeringar och internationella organisationer bör ha rutinmässig övervakning av ojämlikhet i 

hälsa samt en övervakning över de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa. Att utvärdera vad 

åtgärder och politik har för effekt på ojämlikhet i hälsa bör också göras. Det är viktigt att 

politiska aktörer förstår vad som påverkar hälsan och vilka effekter olika insatser har. Utöver 

det anser kommissionen att det finns behov av utbildning av vårdpersonal och beslutsfattare, 

samt en ökad kunskap bland allmänheten vad gäller de sociala bestämningsfaktorerna för 

hälsa. Inom folkhälsoforskningen anser kommissionen att det krävs en större fokusering på de 

sociala bestämningsfaktorerna (WHO, 2008).  

 

Metoddiskussion 

Till denna studie valdes en kvalitativ metod. Detta för att ge en djupare inblick i hur 

informanternas syn på hälsa såg ut. För att öka förförståelse inom ämnet har forskaren 

inhämtat information genom att studera relevant litteratur och forskning. En god 

kunskap inom ämnet ger bra förutsättningar för att resultatet blir sakenligt och får ett 

bra sammanhang (Granskär & Nielsen, 2008). Vad gäller den vetenskapliga forskningen 

fanns det inom ämnet många relevanta artiklar. De flesta forskningsrapporter var dock 

genomförda i Östeuropa, där antalet romer är mycket stort och deras levnadsvillkor 

skiljer sig i jämförelse med romer i Västeuropa. Det kan tyda på att det finns ett behov av 

utökad kunskap kring romers hälsa i Västeuropa. Hajioff och Mc Kee (2000) har vid en 

sammanställning av den publicerade litteraturen kring romers hälsa kommit fram till att 

fyra europiska länder representerade 70 % av de publicerade artiklarna, dessa var 

Tjeckien, Slovakien Ungern och Spanien.  

 

Antalet informanter som önskades till studien var åtta och efter en del svårigheter fick 

forskaren kontakt med det antalet. Tanken från början var att arbetsmarknadsprojektet 

Romano Zor skulle tillfrågas om hjälp med rekryteringen. De avböjde dock på grund av 

många tidigare studier och därför kontaktades Romskt kulturcenter i Stockholm, 

Pingstkyrkan i Uppsala, samt ett behandlingshem, drivet att romer. Romano Zor 

kontaktades ytterligare en gång och kunde då hjälpa till med rekryteringen av två 

informanter. En provintervju gjordes med en romsk kvinna och forskaren ansåg att den 

var relevant för studien. Forskaren var ensam att utföra denna studie och därför valdes 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det att endast intervjua åtta personer, men detta innebär troligen att det finns mer 

information kring ämnet än vad som framkommit och det kan ses som att mättnad inte 

uppnåtts. Informanterna hade en spridning vad gäller kön, ålder, sysselsättning och 

härkomst. Det ökar möjligheten att få området belyst från olika erfarenheter, vilket har 

betydelse för resultatets giltighet.  Majoriteten hade ett arbete vilket inte speglar 

verkligheten. Detta kan göra att resultatet i studien påverkats. Att ursprunget varierar 

påverkar också resultatet då romer inte består av en likartad grupp (Cederberg, 2004).  

 

Forskaren saknar tidigare erfarenheter av att intervjua, vilket påverkade intervjuernas 

innehåll och djup. Även detta har troligtvis gjort att mättnad ej uppnåtts. Längden på 

intervjuerna varierade mellan 10 och 55 minuter. Variationen beror enligt forskaren 

främst på skillnader hos individerna som intervjuades. Vissa har lätt för att prata, medan 

andra var mer svårkommunicerade. Vid dessa fall ha forskarens brist på erfarenhet av 

att intervjua haft en stor betydelse. En del informanter hade svårt att förstå vissa frågor 

och forskaren formulerade  

då om frågorna och försökte förklara innebörden. Frågorna i intervjun var öppna och  

informanterna kunde tala fritt kring ämnet. Forskaren anser att informanterna i hög 

utsträckning svarat ärligt på frågorna från intervjuguiden, vilket gör att resultatets 

giltighet ökar.  

 

Intervjuerna genomlyssnades flera gånger efter transkriberingen för att få denna så 

korrekt som möjligt. Därefter analyserades materialet enligt Graneheim & Lundman 

(2004) och forskaren var ensam om att analysera materialet. Handledaren till denna 

studie var dock med och granskade om kategorier och koder stämde överens med 

textens innehåll, samt att benämningarna verkade rimliga. Detta gjordes för att öka 

resultatets giltighet. Citat från intervjuer har presenterats i resultatet, detta för att ge 

läsaren en möjlighet att kunna bedöma giltigheten (Granskär & Nielsen, 2008). För att 

öka tillförlitligheten av resultatet har handledaren läst en del av det transkriberade 

materialet samt varit med vid delar av analysarbetet. Svårigheter som uppkommit vid 

analysarbetet var framförallt vid benämningen av kategorierna. Detta är en kvalitativ 

studie, med relativt få medverkande som har olika ursprung. Det innebär att resultatet 

inte är överförbart till andra romer. 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Då romerna är en av de mest utsatta grupperna i samhället idag bör fler studier kring 

romers hälsa göras. Denna studie visade på en viss förändring vad gäller levnadsvanor 

såsom matvanor och fysisk aktivitet. Det skulle därför vara av intresse att göra en 

uppföljande studie av detta. Från ett flertal informanter framkom det att det fanns 

skillnader mellan de olika romska grupperna, bland annat vad gäller upplevelsen av 

diskriminering. För att öka överförbarheten bör eventuella framtida studier undersöka 

de romska grupperna separat. Antalet informanter bör också vara fler än det antal som 

återfanns i denna studie. Detta för att öka möjligheten till variationer i resultatet och för 

att få ett säkrare underlag.  

 

Denna studie ger en djupare kunskap om romer, deras vanor och traditioner. Med en djupare 

kunskap om romer kan vården bemöta dem med en bättre förståelse och därmed mer 

respektfullt. Detta gäller all vårdpersonal, inom såväl slutenvården som primärvården. Som 

distriktssköterska med bred kunskap kring hälsa och sjukdom, som möter människor i många 

olika livsskeden bör kunskapen om andra kulturer också vara bred. Med bättre kunskap 

minskar risken för missförstånd och människor i behov av vården kan få ett större förtroende 

och därmed en ökad benägenhet att söka vård.  

 

Slutsats 

Samtliga informanter var väl medvetna om vad som påverkar deras hälsa. De påtalade 

att levnadsvanor var bidragande orsaker till den ökade fysiska ohälsan som ansågs 

finnas bland romer, detta gällde särskilt matvanorna. Det fanns dock en positiv 

framtidstro och många såg en ökad medvetenhet kring hälsosamt beteende hos romer. 

Diskriminering och arbetslöshet ansågs vara starka bidragande orsaker till den psykiska 

ohälsan hos romer. Studiens resultat tyder på att samhället har en viktig uppgift roll för 

att ge goda förutsättningar för att förbättra hälsan hos romer. Det gäller att arbeta för att 

minska diskrimineringen och utanförskapet samt att få ut romer i arbetslivet 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INTERVJUGUIDE     Bilaga 1 

 

Kan du beskriva vad hälsa är för dig? 

 

Kan du beskriva vad hälsa är för din familj?  

 

Kan du berätta vilka du anser tillhöra din familj? 

 

Kan du beskriva hur du upplever att den romska kulturens syn på hälsa ser ut i jämförelse med 

den svenska? 

 

Kan du beskriva hur du upplever att romers hälsosituation ser ut i jämförelse med övriga 

svenskar? 

 

Kan du beskriva vad du tror påverkar din hälsa (positivt och negativt)? 

Faktorer: Socioekonomi 

               Utbildning 

               Delaktighet 

               Renlighet 

               Rökning 

               Familj 

 

Kan du beskriva hur du upplever din hälsa? 

 

Kan du beskriva vilken betydelse hälsa har för ditt liv? 

 

Vad skulle samhället kunna göra för att förbättra din hälsa? 

 

Kan du ge exempel på vad du upplever att du själv kan göra för att eventuellt förbättra din 

hälsa? 
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Bilaga 2 

 

Institutionen för folkhälso-  

och vårdvetenskap 

Studie om romers syn på hälsa 
INFORMATIONSBREV 

Härmed tillfrågas du om du vill medverka i en intervju om din syn på hälsa. Syftet med denna 

studie är att undersöka hur romer ser på hälsa. Genom att få en bättre inblick i romers hälsa 

och hur de upplever sin hälsa kan hälso- och sjukvårdens insatser för romer optimeras. 

Antal personer som kommer att intervjuas är ungefär åtta. Intervjun beräknas ta omkring 30 

minuter och kommer att spelas in. Detta görs för att kunna återge det som sagts korrekt. 

Intervjun ska genomföras under våren och hösten 2011 och kan ske på en plats som är lämplig 

för dig.  

 

Sekretess och datahantering 

Din medverkan är helt frivillig och du kan avbryta deltagandet när du vill. Du kommer att 

förbli anonym och allt material som spelas in kommer behandlas konfidentiellt och hanteras 

enbart av studenten och dennes handledare. I resultatet kommer det inte att finnas någon 

möjlighet att kunna identifiera de som deltagit i studien. 

Studien görs av en student från distrikssköterskeutbildningen på Uppsala universitet och ingår 

i ett examensarbete. Är du intresserad av resultatet kan detta skickas till dig så snart det är 

godkänt. 

 

Har du några frågor, kontakta:  

Jeilan El Khosht   Clara Aarts 

 

___________________   _________________ 

Distrikssköterskestudent   Handledare, universitetslektor, med. dr. 

jeilan81@hotmail.com   clara.aarts@pubcare.uu.se 

070-0927999    018-4716611 


